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Nair vergonhoso que o espetáculo de ante-onlem na Camara MunicipâUoi�o cinis!.
tom que õ Diário' o noticiou. Os vereadores do·· r.S.D. nada, mais fizeta,m�'-'que,
reagir energicamente às agressões que IS srs. Gercino Silva e Vil,r Fontes promoveram,
tom·· intenção criminosa, instigando. populares contra os· representantes < da < maioria

Também-'tremeu a terrá no México

BRINQUEDOS Oasolina (e
,

-

"I EMPÓRIO ROSA
Declarou Salazar: «Todos os Povos B.

� ·
, alxas amaricaDas RIO, 15 (V.A.»)- Telegramal elpptregado em pequenos avi-

. Ouerem a Paz !» -

_

U de Salvador informa que o õe"s .

..., na auerra Con��l�� . Naci0t;lal .do. �etroJ <?s sub-produtos ?-o petrol�()
LISBOA, 15 (V.A.) - Falan� rá as linhas geraiis da politica Wf\.SHINGTON. 15 (V A) _

leo Ja l.melOu a dlStnbUlçao aol baIano no c9rrer. aIt;lda. desta
<lo �os novos lideres da União ocidental. 'Os principais esfor� o"

1
•

. __•.
'

comercIO dos sub-predutos s�mana serao dIstnbUldos às
Nacional, Salazar chamou a a- ços do oeste - acentuou' - de- o,,; Est.a�os Ullldos. am..ll1Claram .as plrovenientes das referinarias' firmas do comérCio local aos

tenção para a importancia d� veriam ser para. reforçar as de-
. suas baIxas. na guerr,lIJ da Coré,Ia I de Mataripe. :Esta manhã; ,lan-I preços da tabela em vigor.

:revisão da Constituição Nacio- fesas. que se elevam a 33.878 homens, chas transportando cento e

nal, que ele afirmou estar ago� �om um aumento de' 1.�3& na uI-I cinquenta mil litros de quero�
A esmo�a dada filas ruas agravai,

ra arcaica. Adiantou que a. se-
",1���()""Ç,__(J� tIma se�ana. O Departamento de

sene zarparanY dó cais da' re- o problema da mendicancia.

gunda tarefa da União Nacio- Na-o aband'o'nara'
Defesa mformou que

_

d,esse 'total finaria, navegando para a ca-

nal, que apoia a politica do go� 5.25� morreram. em açao e 607 em pital.baiana. O querosene foi
\Terno, é "acompanhar a politi- hOsttaI. Os. ferIdos ��bem ,a .... entregue ás companhias Stan�
ca interna -Dom inteligencia e Wash.ingten

23.477 e os desaparecIdos a 5.143. dard, Texaco, SheII; e Atlan-
lealdade."

.

"

. tic; que se encontram apare-
Neste discurso, o primeiro

. WÀSHINGTON, Í5 (V.A.) Promovido a lhadas para esse fim.
ministro português anunciou O presidente Truman declarou Amanhã outras embarca. RIP, 15' (V.A.) - Entrou ho...

algumas das cerimonia's de que:: governo está deterI?inado Almirante. ções farão a mesmá viagem, je na Guan��ara o lin�r da fr�';'
1951, para comemorar as, "bo- a nao abando.nar WashlI�g�o�, RIO, 15 (V.A.) � O presidente trazendo identica' quantidade ta da boa vlzmhaljça Argentl
das de prata" da revolucão d� no caso de raIdes. aereos mImI- da. Republica assinou decreto Da de gasoIina, a melhor possivel na'>. trazendo numer�sos pas_
28 de rn!;:d()� ,...n<> ele"lWu ao po� gos co�tra a capItal dos_ Est�- pasta da Marinha promovendo ao para os motbres de explosão s�g�Iros para esta capItal e va
der o atual regime. Afirmou ,do.s U�l1�OS: Esta revelaçao nao i posto de almirante de Esquadra o e cujo uso tambem: pode ser

nos outros para o sul. Entre os

que as prov.a.ve�s alterações na fOI feI�a 'dIretamente por TrU-j vice-almirante. João Francisco de que desembarcaram aqui figu
Constituição não serão profun- man, mas por R?ger W. Jones,

I
Azevedo Milane. atual minisl'to e 'Ial·to O prasidente _

ra o· sr. Kasru Hara secretáriO'
das. FriSou ser' necessário res- uJll. dos seus aSSIStentes..

. preSidente do .superior T'ribunnÍ
D ti ti do ministro das Relações Exte_

tringir rigorosamente as despe�
d JnOtneeJ.sUldgeaclqaUroeUoqs�et o

PdreSI-j Militar.
-

. da :�SDi�a
.

frl�aonredsodaO mJaIPssãa!!o' qcuoemevrecD?alche.:sas pubFcas' e disse que, com a e '. _

.., ema e .a.
.

"

.

II"'"' " .

1 ...

paz, será possiyel levar avante lerta2 aos aVlOes de caça e� <!_Is� I'Re'tlrará a China as
BERNA, 15 (V.A.)·- Eduard fim de tratar de assuntos co

-o planejado programa gover· persao de algumas. repar�Içoes I'
,yon Steiger, com .�9. anos de merciais com o nosso pais. Dos:

namenta,l mas que as atuais dO governo pelas adJacenclas de SDBS for�as da CorAia
Idade, cdefe da pollcIa fe.der� deloegados que integram a mis-

<lificuldades na aquisição de Washingt�n. serão lSuf'ícientes " ri e do �epar�amentp �e Justl" são, alguns já se acham no R�()\

matérias primas de estrangeiro, para. permItir q�e o govern? LAKE SU�CESS. 15 (V. A.) ça, fOI el�lto presI�ehte da e .outros chegarão brevemente.
tornam imperioso das preferen- contmue a funclOhar na capI- - SurpresslVl�,mente o de�ega- Conf��er'aça? da SUlça; em Com destino ao porto de San-

eia aos produtos nacionais. tal atual.
.

. . �o Jacob Mahk da RUSSla �� reumao conjunta do ParIa. tos viajam no mesmo navio C)

Disse Salazar que todos os O .SUb�Go�llte de ServIços \fIrmO� pouco a�tes d� yotaçao menta. A presidencia da Sui- ex-ministro da Justiça Vicente

povos, incLusive os russoS dese� PublIcas esta estudando uma, de h�Je no <;om:ce POlItICO, que ça é alternada anualmente Rao, o sr. Francisco Màtaraz;..

jam a paz. Rpf",,;"_N,.., ::J situa- proposta cO!l.C�dendo uma ver-I a C��na retIrara suas forças_da entre os sete me!llbros que for, w Neto e o sr. Mastsku Noza

ção coreana como um aconte� ba de l�O mil_!loes de dolare.s pa' I COl:eIa, se as tropas das Naç�es roam o Conselho Nacional. ki, representante do governo ja
cimento que, qualque} que .s�- ra a. dlspensaq d�s repartIçoes Umdas abandonarem a pemn- Von Steiger sucederá ao dr. nês em Santos, alem de outras,

ja <) seu resultado, nao, deCIdI" publlcas de Washmgton. sula. Max Petit Pjerre. pessoas.
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11.026ano XXXVI; "Fia anópolls-·Sábado, 1� de D,zembro de 1950

A 'cobrança da majoração do sêlo de
saúde federal taxado de ilegal

'Pediu demissão·'
RIO, 15 (V.A.) - Solicitou sua

exoneração ao presidente da Re
'._ RIO, 15 (V.A.) - Está sendo - "Nenhum tributo será exigi. publico o comandante da .Policia
taxada ele ilegal a cobrança majo- do ou

.

aumentado sem que a lei' Especial e chefe de Radio Patru
..ada do selo de Educação de um estabeleça; nenhum será cobrado lha o major. do Exercito Claraz
para um cruzeiro ,e 50 centavos, em ,cada exercício sem previa au- del Muniee. Depois de sua. apre
a�nento esse determinado pela. íorízação -7'orçamentaria, ressalva- sentação ao Ministério da Guerra
�el 1254, deste ano, 'ª fim de fa-I �a�rem a tarifa aduanei:a .

e o o major Claraz foi classificado no

�er. face as despesas com a fede- I�Sto lançado por motívo de Batalhão de Guardas•.
ralIzação de varias universidades guerra:"
e faculdades estaduais. A Impug, Assim nã-o se enquadrando . o

nação a respeito vem de ser feita, aumento do Selo, de Educação em

ileral�te o míuístro da Fa.zenda nenhuma das duas exceções pre

{leIo advogado e jurista Sales Mu- vístas no dispositivo acima trans

níz, que dirigiu ao referido títu- crito, parece evidente que a ra-

lar o seguinte telegrama: _ "Com zão está com o jurista Muniz. RIO, 1�. (V.A.) - O presidente
da Republica assinou na pasta da

referencía à lei 1.254. que majo- ",. -
..
- -

..
- - -.- -_ Marinha um decreto declarando

l'OU o Selo de Educação e Saude, I1lplosa-o na Base de utilidade publica. paro fins de
e parecendo estar lavrando equí- J) desapropriação e por serem heces-
VQCO sobre a data da vigencía para N I dava e Daggett sárjas á segurança nacional, uma
arrecadação do 'aumento decreta- área de terra e uma lha, incluindo
do, t'om�' a Iiberdade de lembrar

• DAGGETT, 15 (V.A.) � U- as benfeitorias ". CI instalações
8 v. excia. 'que 'o paragrafo 34 da ma explosão, num dos deposí - I

.

t I I' d., - ne a eXIS entes, oca rza a no mu-

.

.Iei 141 da Constituição proíbe a tos de fornecimentos da ,Ma- nicipío de AhgT,a' dos Reis, Esta,

,,�obra�ça de impos�os ou sua� ��- j rínha, determinou a yossibln. do do Rio.
joraçoes sem previa autor ízação dade de' uma evacuaçao dessa o'"" Nessa area deverão ser- cons,
orçameníarta. Assim sendo, o cidade da California, em con, truidos futl;ralnente um grande es
mencionado aumento .do Selo da sequ.encia do' perigo oferecido taleÍro' de con�trUlião ííavai e uma

/ Educação s6 poderá entrar ·em pelos gases. Oficiais

informa-I' base naval 'conjunto esse que cons_
vigor no proximo exerci cio" . ram que à explosão se seguiu Lituirá o �orto militar. No r€feri

.

De fato, o dIspositivo constitu- grande incendio. A base da Ma- do estaleiro poderão ser construi
d.naI invocado p_elo Jurista e re- rinha está situada no deserto das grandes unidades navài.s de
ferente ao capitulo aDos direitos, de Molave, a 12 quilonletros a 35.000 tonel,adas.
e garantias individuais" resa o IiC'jleste de fBarstow, entre as cida-
guinte: ,des d� Vermo e Daggett.

y

Em Aogra dos Reis o
P,rto Base Naval.�

CIDADE DO�ME'XICO, 15 (V. I ás primeiras horas de hoje. c ou

A.) - Forte tremor de terra se

I
tro movimento 'em maior esca��·

fez sentir hoje na Cidad.e do Mé- foi ob�erva.do; �lma· hora ma is tar

xíco, pouco depois das 9 hs .• mas

I
de, a 3.360 qu ilometros n sulesto,

os danos verificados foram elo ;"11C' provavelmente no México.
_

Apa..
nor importancia. -Até agor.a, na-

f rentemente, o ter�e.mQ.Lo nao CuU"

da s·�form<)Ll sobre a exístencia sou danos. nem vitimas.

de vitimas. • ..

.L� corrente elétrica foi reslabe- Os comonistas artt./
lecida pouco depois do terremo- .

-, . l
to. O obser�atorio informou ��Ie !) ,.colam uma greve ae-terremoto tínha � força .de 0.0 na I I'escala M�r.cal a, cujo máxime � ra nos transportes10. O epíeíerrtro do Ienotueno fOI RIO, 15 (V.A.) _ <IA V!!!1guarot
calculado como situado nas pro da" diz fel' apurado que as auto-s
ximldades da cidade de Put!a. no ridades policiais da Divisão da Or
Estado de �axaca, � 300 quilome, dem Politica e Social estão em \'i�
tros �a. capital mexlca.na.. I galancia para conter a ínvestida
_NotIClas de Oaxaca. dizem que dos elementos comunistas que preot

nao s·e �b.servaram. .alí danos nem l tendem deflagrar greve geral no•
houve vítímas .

. transportes no dia 24, tendo 1)01':
-0-' motivo o não recebimento fi!)·

TAMBFiM NA SERRA NEVADA ABONO DE NATAL. Os mais co-

BERKELEY, Galifornia, :t5. (V. nhecidos agitadores da Central do
A-:-") - Um rorto terl'emotr; fOI Brasil e da Leopoldina já estão
sentido �.a area da. Serra Nevada, sendo observados nos seus passos,

�o Comercio dias natalinosnos

RIC?, 1� (V.A.). - �m resp?s-, permissão e, quanto ao horarío
ta a lIl:l1stentes pedld.os de in- dos menores, não é permitído
for�açoes d? comercio desta seja acrescido. Relativamente
capI�al relativamente 3;0 seu aos domingos e feriados, o as.
nmcíonamento neste fl� dellSu.nto

está regulado numa por
ano, o Departa�ento Nacional taría ministerial.
do Trabalho esta esclarecendo
que a Consolidaçãodas Leis do N E O a h Ó

•

Trabalho permite á prorroga, a Dr p a pr lima
ção de mais duas horas diárias, .sse·mblA• d ONUcom o pagamento de mais

vin-,
" . tili a '

.1

te e cinco por cento sobre os sa- NOVA IORQUE, 1"5 (A.P.) -

lartos d<?s empregados. Anunciou-se que a Assembléia das

Para 'esse fim as firmas co- Nações Unidas resolveu realizar a

merciais deverão celebrar um
I
sua pro'xima r·eunião - a de ..•

"acôrdo de prorrogação'� com 11951 - na Europa. Provavelmen>
seus empregados. Para as em-11e, ,a- séde da assembléia será Pa

pregad3:s deverá ser requeridá ris.

queroseUl5 de Mataripe par.
o com'ereio "

No Rio a Missão'
Comercial Japones.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- 2 Q ESTAOO- Sáb1.do, 16 dá Dezenbro de 19:>') '-.._
-----------------------------�---------- ------------- ----------------.------------------------------------------------�

liainha
O baile para a cnreaçãe da Rainha dos Servidores Públíces, que. se
no dia' 17 próximo, domingo, dar-se-á dia t 6, sábado, às 2 t hs, no

'_

dos Servidores Públicos
deveria realizar
Lira T. Clube."

"a situaçãe International
P'rosseguiram, ontem, os debates
sôbre a situaeão D8 Coréia.

. LAKE SUC:CESS, 14' (v. A.) -I A Comissão também tem em sua

Os Estados Unidos e a Grã-Bretu; agenda: a' exigencia soviética para
nha deram o. seu apoio a proposta a retirada da Coréia das tropas'
asiática para (l cessação do' fOlfo das Nações Unidas. O' plano asiá,
na Coréia . Todavia, os Estados U_ tico para a cessação do fogo na Co'
nidos insistiram em que os demais réía e solução de outros problemas
problemas asiáticos não podiam da área asiática, recebeu, de inicio,
ser discutidos enquanto o conflito o apoio dos seguintes paises: �.t\.f
coreano não tivesse um termino. ganistão, Burrna Egito, Indía, In,
As duas potencias ocidentais !'Oe donésia, Iran, Irak, Líbano, Pa
manifestaram a respeito do plano kistão, Filipinas, Saudi Arabia,
das treze nações asiáticas logo de, Siria e o Yernen. A comissão de
pois que a Comissão Politica apró mediação teve o apoio dos mesmas

vou a realização dos debates íme; países, com exceção das Fflipiüas,
diatos, rejeitando assim a obstrução No . momento da abertura do ..

soviética. O plano determina a cou, trabalhos desta manhã, o delegado
vocação de uma comissão especial .índiano, sir Bengal N. Rau� leu as

para assentar as bases para a ces- duas propostas, Disse ele que as

sação 'do fogo na Coréia, e de ou, mesmas ofereciam soluções satis
tra comissão para .0 exame e 3. Iatórias, tendo em vista os' objetí
solução dos demais problemas do vos chineses e os das Nações Uni ..
Extremo Oriente. das. Segundo o sr. R�u, o chefe

O delegado àmericano, sr. War; da delegação comunista chinesa,
ren Austin, declarou que votará general Wu, teria afirmado: "Cer;
em favor da proposta da cessação tamênte, não queremos a guerra'.'
do fogo, desde que haja um acor Disse ele que o povo chinês ficou
do contendo determinações rela; com elevadas suspeitas em conse

tivas á garantia e á segurança das quencià dos acontecimentos no

forças das Nações Unidas e do po; passado. "Na realidade - disse
vo da Coréia. Evitou ele comentar Rau - os chineses pretendem pra'

<,

diretamente a proposta sobre a ticar no Extremo Oriente uma

solução para os demais problemas especie "de Doutrina de Monroe".
asiáticos. Explicou que o general Wu lhe íu,
, ,O ministrn de Estado, sr. l{cn-I ter-rogara sobre o futuro de For,
net Yon�gel',. também [irnítou suas

I
mesa. Respoudeu-lhe que, de par

gecIaraçQes e: proposta sobre a 01'.. te da Indía, o seu governo obcde,
dem de cessação do fogo. Disse ror ia aos textos das declarações do

,que Cl seu governo aceitava a pro..' Cairo e de Potsdam; Rau aíuda
posta. ./' I disse ter garantido ao general IN 11

Por proposta do delegado sovié, que a frofà dos Estados Unidos
tico sr. Jacob Malik os debates deixada as águas de Formosa
for;m suspensos até Ás 10,45 horas quando o conflito da Coréia' esti,
da manhã, a fim de dar às delega: ver terminado. Relativamente á
ções o tempo suficiente para con- China, Rau propôs a formação de
suItar seus respectivos governos. O uma comissao de mediação, com

presidente da Comissão, sr. Rober, representantes dos Estados Unidos
to Urdanete Arbelaez. da Colornhia, Inglaterra, França e Bussía. Ou
frisou que as demais delegações tI'O membro deverá ser escolhido
estavam aguardando instruções, entre os, delegados do· Equador,
pelo que era interessante suspen, Noruega, Cuba, como autores da
der os trabalhos até amanhã. proposta das seis nações, e, final-
AS PROPOSTAS DOS mente, um sétimo representante
PAISES .M)IATICOS Ji' entre ,a, India e o Egito como au-

E ARABES . tores do plano de paz asiático. E
I LAKE SUCCESS, 14 (V. A.) propôs que o novo plano tivesse
Treze nações asiáticas apresenta prioridade nos debates de hoje da
·ram hoje tà entidade internacional Comissão ..
UlU.. plano de paz �de duplo aspecto, Enquanto isso, em Flushiug
destinado a solucionar a guerr-a Meadow, o presidente das Nações
coreana e a resolver os demais Unidas, sr. Entezam, procedia à

problemas do Extremo Oriente. O nomeação da comissão de sete na,

plano está consubstanciado em ções, para considerar a questão
duas propostas, que foram redigi. da representação comunista clííne
das durante uma série de conte, sa na entidade internacional. A lis

rencías secretas, tendo os textos ta inclui os delegados do, Canadá,
circulado entre os delegados mo" Equador, India, Irak, México, :FL
mentes antes de reunir-se na ma, lipinas e Polonía. A Russía deela,
nhã dei hoje, a Comissão Politica rou: que fôra tomada de surpresa
da Assembléia Geral. pela apresentação da proposta, pe
Ambas as propostas foram trans, dindo tempo para estudar. Esse,

mitidas, ainda esta manha, ao De- aliás, lhe foi concedido.
partamento de Estado, em W'l.. A Comissão Politica, ao mesmo

.shíngton, pela delegação norte a. tempo, rejeitou por maioria' a pro
merícana. Um informante disse que posta soviética para eliminação, no

a delegação não comentará os mes- relatório do Conselh�de Seguran;
mos até que chegue ao seu conhe, ça, ,de. quaisquer referências ás
cimento a reação oficial ianque. O suas decisões, sobre a Coréia. O
chefe da delegação indiana, sr, delegado soviético S. K. Tsarapkin
Rau, pediu que o plano tivesse '.pri_ disse que as decisões foram Ilegaí.s
oridade nos debates, mas o delega, pois a Uniãg Soviética e a China
do soviético, sr. Ja.cob Malik apl'l)· comunista não estavam presentes
sentou imediatamente objeções.· ,

. quando as mesmas foram tomadas.
Após examinar ligeiramente

-

ti Nessa é:p�cai a União Soviética es·

assunto, a Comissão !Politica deH tava fazendo o bokote n{) Co.nse�
berou derrotar a oposiçã'O so;'jéti: lho de Segurança. Quarenta e dois
ca e. debater as duas novas propos" de_legados votaram em favor da re_
tas. O resultado da votação foi de messa do relatório, em seu texto
48 x 5. Deixaram de votar os .lele' atual à Assembléia. Houve oito abs.,
gados dQ Equador Turquia Tai. tenções, incluindo o bloco soviéti�
landia e China N�cionalist;. co, a India, o Egito e a IJ1don'�sia.

I

BriDqpedos
Querendo festejar condignamente as Festas de Natal ..e Ano Bom e ver

os seus filhos alegres, lançam suas compras de brinquedos na Grafica 43 S.A.
que mantem um grande sortimento das ultimas novidades em brinquedos nacio-
nais ·e estrangeiros, vendendo aos preços mais baratos da praça. _

Procure também ver (' grande sortimento de livros, jogos' e o interes
sante sortimento de livros infantis.

Não esqueçam Grafica 4� S.A. Ind.. e Com.
. Rua João Pinto 9A.--Florianópolis.

1 I

�.

..;

Um e�,:�a��lr� iné..CONV IT li,
Florianópolis M· d 30 d·2a. FEIRA no Palco do CINE Issa ,e

·

IasTEA'TRO RITZ
A's 8,30 hor,as�

SENSACioNAL \ESTRE'IA A Família Boabaid (ausentes e presentes), Miguel Daux

GabOrD�abicss e família, convidam aos parentes e amigos de

. O Rei dos Giganos ROSA BOABAID
Contratado pela RADIO NACIO-

para a missa de 30 dias a ser rezada dia 18 ás 7 hs, no:'
N'\L DO RIO DE JANEIR'O de- .

'
.

'
.

t�ntor de "GRAND PRIX iARIS altar do S. Cotação de Jesús, da Catedral Metropolltana.
1 �50", a:�r,esenta sua

mundialmen-, Por este ato de fé e caridade, antecipadamente agradecem-
te famosa. . .

.

"ORQUESTA CIGANA" a todos que comparecerem.
.

E SEUS ESTUPENDOS SOLISTAS
Condecorados por diversos
Governos Europeus- e por:

MME ROOSEVELT
Arte. .. Luxo... Musica Fina
e VARIADA!

Musicistas originais .

7 Violinos, destacando-se:'
JANCSI -- filho do Rei dos Ci,
,ganos (11 anos), executa com
maestria desde mais tenra
idade nos mais ímportant
centros culturais da EUl'lQ .

Atüla -- filho do Rei dosCíaa,
no - com apenas 5 anos de .'idade além de excelente solís, D.-re"or.-a de Profe6'a-o. Ao.-matl.ta de violino dirige brilha.nte..

.

V
mente a "ORQUESTA CIGA- De ordem do Sr. Diretor da Produção Animal,' devidamente au-:

NA" .
. torízado pelo ExIno. Sr. Secretário da Viação, Obnas Publicas ,6'"

� MICHEL VILLA'� - exi,
Agricultura, torno publíco, para conhecimento dos inteI1.,essados. que",mio cimbalista. JJf

OÜTROS INSTRUMENTOS 'serão recebidas propostas até o dia 20 do corrente mes, a que
- Apenas dois esoetaciüos - maior lance oferecer acima da avaliação dos seguintes veículos :

APROVEITANDO SUA PAS- 1 _ Um caminhão Ford 1\)46, com capacidade para 5.000 quid'
SAGEM PARA PORTO ALE� los. _ 110 HP, avaliado em Cr$ 28.009,00.GRE e BUENOS AIRES.

2,. _ Um' caminhão Ford 1946, com capacidade para 5.000 qui-"
Atencão: - Os ingressos

numerados, ao preco de Cr$. los, ,:_ 110 HP, avaliado em 32.000,00.. ui�'30;-00 (UNICO); estarão á ven' 3 __ Uma camionete Ford 1946, com cap.ac1dade para 800 q
,�

da-no "h'all" do CINE RITZ, los _ 90 HP, avaliado em 30.000,00.a partir de 5a. FEIRA dia 14 'Qualquer outra informa"ão os inter,es.sados poderão obter nllV
desde 9 horas. da manhã. 't. In •

d produçál»?UM ESPETACULO DE BOA Uzina de Bemeficiamento de Leite ou na DU'l"tOl'tu a

MUSI,QA, QUE TORNAR�SE- Animal, em Trin<1ade, das 8 ás 13 horas
A' INESQUECI��_L_._'__ Dir etoria �a Produção Animal, ,em Florianópolis, 7 d,e dezeIll-

de 1.950.
.

.

.

. . .' "I" I

Elpidio Calldido de Souza Jumor - Of. A dm·I.nl,st.1 atLvo '

\.

'EJUS$OLA
a sua revista

AGfJARDEM

A esmola ·dada nas rua.s-.agrava bro

o problema da mendicancia.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Puro linho para vestidos e tallleurs metro p-or Cr$ 80,00

Calças. de tropical para praia a �r$.: 98,00
Sales p'lssadas a Cr$ 14'5,00, na A MÔDt:tAR!!!

'VI-da �oc-1-·al,
,._._.. ÁS 4 30 e- 8 horas. I

.,; MAItIA
'

FELIX -//ANIVERSÁRIOS',

Ifilho
do sr. Samuel Lima, co- A mais bela atriz do cinema me-'

Dr. Anisio Dutra mercíarite na -cídade de Ara- xícano em mais um soberbo e des·'
A .data de hoje assinala a catí, em Ceará.' �lumbrante papel

'

-passagem do aniversário nata, O ato civil que será rearíza I
A DAMA DE CAPA E ESPADA,

Jicio do dr. Anisio Dutra, ínte- do na residência dos pais da Uma lendaria historia- de amôr,

gro Juiz de ,Dir�ito da

comar-li
noiva, à !ua Dr. Ferreira Li. e heroismos . . .

ca de Ararangua, a quem, nes, ma., 31. as "9.30 horas, tem ROMANCE... AVENTURAS ...
-:ta oportunidade, cumprímen- como testemunhas por

.....

parte DUELOS ...
tamos. I da noiva, o jovem �o CeI Censura: "IMP. 10 anos."'senhorinha Iolanda Almeida so de Almeida Coelho, estucan- No P-�ograma:

, Trans()?�re, hoje, o a��ve:sá-, te de Engenharia e sua noiva. Atualidades em Revista 132.
-rio natalício da gentílíssíma senhorita Dirce -Ribas Corrêa I> Noticia�io Unive.�sal .

;:senhor�,ha Iolanda A.lm'eida, por parte do noiva, o sr. Joa� Preços : Cr$ 5,00 e 3,20-díleta filha do sr. Lourival AI. quím Alves Ferreira Neto, en- _ ODEON _

meida.
, tomologista do Servíço Nacio As 8 horas.

Elemento destacado da nossa nal de Malária servindo na A Bepulilíc produziu uma pelí
;soc�edade, a pr�ndada aníver- cidade de Brusq'ue e sua exma. cula tão espantosa que foi filma.saríante ,ver:se-a, nesta �at�, esposa d. Maria Luiza Campos da com as portas dós estudios
-cercada de mumeras arrugui- Ferreira. trancadas Oonfórme noticiamos, real' Federal, sr. Guido Bott. Geren,
.nhas que lh� homen�gearão. I A cerímonía religiosa, que: MARY BRIAN e zou-se às 11 horas de ontem, te do B. N. do Comércio, sr.
Prot. oHenr:zque f!rugf!e:nann se efetuará na Capela do Dí, ROBERT RIOKwEL - em - no sub-distrito do Estreito à Eduardo Santos, sr. José Amo-

�a.ssa hoje, o amversarIO. na. vino Espirito Santo, será para. Ameaça Vermelha rua Pedro Demoro, a ínaugu, rim, sr. Adauto Vieira, rep. do':tal�.clO do sr. Prof. Henfl9u� ninfada por parte da noiva Drama de fortes emoções e sus- ração de A SOBERANA, em INCO; Far�acêutico Jos� Au-
.::Bruggerpann,_lente do Instítu pelo sr. Otávio de Oliveira e, pense. edífício próprio, da conceítua- gusto de Fana, Ten. Alcebíades'to de Ed�caçao. exma. esposa d. Edvirges Tor- No Programa: ' da rírnia João Moritz _S,A. In- de Souza, sr. Augusto TavaresSenhorintui N_eusa Cou�� . res de Oliveira, e por parte do Marcha da- Vida 307.

_, dustría e Comercio cuja F'ilí., d'Amaral, sr, Juvenal Faria,
, Faz ano�, hoje, a gentílissí-: noivo, pelo sr. dr. Renê G�r- 'Diáflo da uma, democracia al. ora instalada 'magnifica· jornalista Walter Píazza. Jor.. �

,

�a lSen�ormha Neusl?- .

Couto, marães Rachou, Chefe do La- short � mente, vem contribuir para o nalista Nacif Japour, do DIA'-,-dileta ,fI:hao �o s�. �aflo oou, boratórío Cen,trail dto :SerViço Censura: LIVRE. / progresso daquele fllorescente RIO DA TAR�E, e exmas. se-
to, funcionárío público federal. Narional de Malária no Rio Preços: Cr$ 5,00 e 3,20 baírro rloríanópolítano. nhora� da �oéI�dade 10c�1.A anivers�riante, que .conta de Janeiro, e d. Alice Pinhel- - ROXY - Ao áto, a que estivémos pre- Apo.s a bênçao procedída pe,-com largo CIrculo de am!zades ro Moura residente no Rio. ÁS:' 4 e 8 horas. sentes, compareceram autorí, lo Frei O�kar,,? sr. Charles
em no.ssa sociedade, sera alvo

Os noivos passarão a lua Grandioso programa: dades. comerciantes, índustrí- Edg�r M01'lt�, Dlr�tor·gerente�?e carmhosas homenagens. de mel em Cabeçudàs, seguín. Esporte na téla 38. ais, jornalistas e pessôas das da fn::ma Joao ,M?rltz S.�. In,::FAZEM ,ANOS HOJE:
,.t Pi- do, após,' para a Capital da . Alan Lane num western de Iu!ª-s' divérsas classes sociais daque- dustría e Comércío, pediu ao

,

- a ex�a;. sra. d. Lell a 1
Republica, onde fixarão .resi_' e emoções -, le bairro, anotando a nossa representante do sr. Governa-

.res de Ohvelr8:' . dencia., I 'VARZEAS EM CHAMAS reportagem os nomes dos srs. ?-or do Estado q.�e. declarasse- � _senhormha Tereslnha
Ao [oven par apresentamos um rar-west de suspense e Major Dr. Duarte Pedra Pires, inaugurado o �IflClO, bem co.

'Carrerrao.. . .
. nossos sinceros cumprimentos. ação ...�.

"

Chefe da Casa Militar do Go, mo as mstalaçoes de A S013E-
- a ssnhortnha Líce Bítten,

com votos de felicidades, ex- Janes ElIison - em - vêrno, representando o dr. RANA, o que A foi. feito s?b pal,-court,
. A tensivos àsdígnas famílias Al. POR CONTA DO FANTA:SMA Aderbal Ramos da Silva, Go- mas da assístêncía, seguindo-se

- o sr. Odilon porto. -

meida Coelho e Moura Lima. Uma alegre 'e divertida comédia vernador do Estado, dr. Adal- com a palavra aquêle Indus,
- a exma. sra. Alda da Luz,

policial berto Tolentino de Carvalho trial, que agradeceu ° compa.--<Costa. j, Continuação do ,seriado Prefeito da Capital, Ten. Cei: recimento das autorida-des e
- o sr. Agripino Sousa, fun· MiaDe' r-los do Bras·11 PE_RJGOS DA REAL POLICIA Pauio Vieira -da Rosa, Coman_ impr�nsa, sendo, apo's;' servi.-.cionário da D.elegacia o

Regio- . MONTADA dante do 14 B. C., Capitão Te� dos um "drink" e finos dôces.:nal dos CorreIOS e Telegrafas., W,ASHIGTON 15 (V.A.) _ O Lutas ... torcidas... nene Lafafette Vasconcelos, As novas instalações, capri-,

- a exma. sra. d. Ida Mau. ,.

,'. Censura até ,10 ANOS. representante do VO Distrito chosamente .orga?izada, t.este-'ra Coelho, espoA,sa do sr. Anotô.; D,eparl:.amento do Intenor anu.D." h t
�

, d Preços; Cr$ 5.00 e 3,20 Naval, Major Ademar Pimen· mun am o m eresse da fIrma-:nio Coelho, funcionário publl- CIOU. on�em �lue � pr�grama Be l�l I PERIAL tel, Dr. João Eduardo Moritz, proprietária, de bem servir o
co estadual, aposentado. vestIgaçao, e mmel'lO: no ,rasI BREVE :�ABER�URA. Frei Otokar Primo, Vigário da pIovo, sendo de acrescentar
- o sr. Sub_tenente Motsés a�l1almente em ,e:x;�cU'?ao codntlpl1ua. IMPÉRIO (Estreito) Paro'quia, sr. Rodolfo Scheide_ que., A SO.BRANA, filiai do .Es-,-e. •

C Idas servindo no rá, como um dos projetos o ?�'" t t t I d �f-.;,a�alva a ,

to 4. Os estu/dlos ,estão sendo dIrI·
.

As 8 horas.
.. '. mantel. da firma Carlos' Hoe- reIO, ms a a a magnl lca_14 B. C: .,

'lh
'

idos pela Séccão de Pesquisas. ,Eliane Lage 'e Mano _Verguelro. pcke S.A., Prof. Flávio Ferrar], .mep� eI?- edificio próprio, virá
-:- O SI. T�maz Ca�ilI FI 0: �'COIOg-icaS do Departamento do no sup.er produçao da Véra Diretor Geral do SESC e SE contrIbUIr, grandemente, para- a gentIl senhormha Dal .' d'd d . Cruz sob .a oriel1tacão de: mc, dr. E'dio Ortiga Fedrigo, o I?rogress� daquê�e esplêndido\Ta Lebarbenchon residindo Inlenor. A pe I 0_ o ,govelno CALVACANTI Jonalista Jairo Callado, diretar baIrro flonanopolltano.Ib'

' ,

brasileiro esta seccao esta procu- .

'em Irama. "

,

. ,
. C a i ç a r a de A GAZETA, sr. Gustavo

- o sr. Tenente Virgulino rando deLermmar. a quantIdade e

Gentes IsimrtJ_e,s c-om vidas r,e- Lemkhul, Coletor Estadual, sr."F' M h d _I

-

i o grau dos deposltos de ferro e
,,' ac a o.

E I d M' G pIelas de paixões violentas... Gualberto Sena, Agente Muni·
, hor'nha Maria de manganês do stac o e Inas e-

I
- a sen 1 "

f"
. ,

d CENSURA: Proibido até 1-4 cipal, sr. José Cupertino Medei_-L d S'l I ral's Os estudos oram· lmCla os
ouI' es 1 va.

'

, .

. ANOS ros, Gerente do Banco do Bra-']i_;NLACE ) ,em 1940, mas posterIOrmente um 1 I.

ALUElDA /C'OELHO _' MOURA acordo determinou o se.u pI'osse� No Programa: Isil, sr. Eduardo Nicolich, Secre·
m

Ad to Noticias da s-emana 3. tario da Junta Comercial do'

, Llj�"A I g'uimel1to até 1953. Ian u o

l''-
Atualidades Fox Moviet. Estado, sr.

/

Roberto Oliveira,Realiza-<se hoje -() enlace ma-
I
Departamento do lnterior q�e Pl,'e'ços: Cr$ 5,00�3,20 Gerente do Banco do Distritotrimonial da gentil senhori- "sob o progTaIl1ca d? Ponto 4, �-e:s �

:nha Talita de Almeida 'Coer I tecn.icos �m �eologIa. -condullrao

:1ho, filha do sr. -Celso de AI- i as mvestlg�çoes �xIstentes e

me ida Coelho, fiscal da Fazen-' Minas GeraIS e farao �apas top�
. da servindo como éhefe de ga- graficos das respectIvas reg.l;
binete do secretário-da Fazen· ões. O programa do Po.nto..4, jn

"da ,e de sua exma. esposa pr�r &jH'ovado: .p:�pugfnia ,lam��n; p�.
'feSiSora Maria Amaral de AI- la cOl1lphcaçao, por geologIsLlls .1.

lneida Coelho, com o sr. Mil· merical1.�s. de u� m.apa co��leto
ton Moura Linla, alto funcio· das regiOes d_e mInerIO brasIleIra�,
:'nário do Serviço Nacional de em cooperacao com a Componhla

Malária, no Rio de Janeiro" Cruzeiro do Sul do Brasil".

Ainda os Discos
Voadores

-

Técnicos em matéria de ae�
ronáutica afirmam que os -fe-
nômehos meteorológicos obser
vados em diversos lugares da
Espanha, são aviões a jato qu�
como é sabido, deixam uma
grande esteira de gases, pro�
duto da combustão que impul
siona o aparelho. Parece que
os referidos gases se oongelam,
e assim permanecem por lon
gó tempo no ar. -Os discos voa�

dores, vistos há dias, seriam os

I galses <los citados aviões que fi·
zeram uma viagem de ida e
volta sôbre a Espanha.

Cine. 'Diáriol
I
;

- �

Panelas de
- Pressão ARNO

,
a Cr$'�:' '5tO,00'

Grelhadores Etétrtcos
,�a� Cr$ .500,00
na , Eletrolandía

Rua Ai'cipreste - Paiva - Edf. Ipase - Terreo

de

/

r
1

.�.:�
j-

-�__ J>'

- RITZ -

Inauguradí), ontem,
(cA Soberana», no

a Filial
Estreito

Presentes o representante do Governador Ader
bal Ramos da Silva, altas autoridades civis e

militares e imprensa.

,

BALANCA
Sua balança precisa de conserto, ajuste ou reforma ?

Dispomos de mecânico especializado na Fábrica
Filizola, em São Paulo.

Machado & Cia. SjA--Comercio e Agências
Rua João Pinto, 12 - Florianópolis

Telefones 1362-1500:1658

PARA OS MALES. DO
f. FrGADO .

ESTÔMACiO e IHTÉSTIHOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

PROGRAMA DO MES DE

DEZEMBRO

ASs. dos Servidores .públicos Lira _. Ten,is tlube� CLUBE O·OZE O·E AGO-STO·
de Sàllfa (a'arlna

f.*,- ,

/

i

t
,

Dr. Miguel Sales
Cavalcante

Colégio Calarinen�e
'Edita-I

Exames de Admissão: Inscrição: dias 15 a 30 de novembro.

Exames dias 10 .a 2 de dezembro ás 8 horas.
, �

Documentos: Certidão de idade, atestado de vacina e sanidade..
�

.

.t;xames de 11 época: De acôrdo com, a Portaria n. 163 e 63.6.

I Para os alunos do quarto ano e do
-

III Cientifico:

••11.. f.DeI"•• .-.. ........ Em fins de janeiro. . , _

....... m 'I II Para os demais: Primeira quinzena- de fevereiro (12 e 13) •

.... de CIIo ,••• _ ........, III Exame de admi�são:' Inscrição: Dias 1° a ia de fevereiro.
,!'M.. ,ue e �. Exames: Dias 14 e 15 de fevereiro.

I' .•a cad.r••a. •• CDDIII Para os candidatos ao exame de admissão haverá um cursa de
IlUTUO P&DIAL.

-

preparaçiio regular desde 29 de janeiro. Mais informes com a diretoria.,

---------_-

FEIUD,��_. REUlY1ATISMO E
PUACAS BIFILITICAS

Elixir de Npgoeira
Madloaoao auzille. DO b..tarn.Qt

da .lIm.

Bs�ritório de Couta
(bilidade Santa

Catarina
Dirigido e orientado por té

cnicos diplomados e compe
tentes. Aceita-se qualquer
serviço atinente ao ramo, in
clusive correspondência. I
Preços módicos.

Cx. Postal, 348. Florianópolis
_

Rua Crispim Mira, 41
_

Sta, Catarina

SERVIÇOS MÉDICOS
Dr. Danilo Duarte - 2as., 4as. e 6as. das 17 às 18 hs. Dia 16, - Sábado - Baile de

FOr-j" Dr. Paulo Fontes - - 3as. das 17 às 18 horas e 5as. das matura da Primeira Turma da Fa

r 14 às 15 horas. culdade de Farmácia e Odontologia.
Dr. Renato Costa - 3as. e 5as. das 14 às 16 horas NOTA: - Será permitido branc i

(doenças de senhoras em seu a rigor.

consultório). Aos sábados, na Dia 17 - Domingo - Soirée do

sociedade, clínica em geral, das Grêmio. dos Funcionários Publicos

14 às 15 horas.
- Coroação. da Rainha Eleita.

- Diáriamente das 15 às 17 horas Dia'20 - Quarta-feira - Soirée

_ "(exclusívamente crianças em de Formatura da Turma (la Escola

seu consultório): Industrial de Floríanópolís,
Dr. Antonio D. Mussi _ Operador. NOTA Para as festas acima será

.....Observações - A Associação não se responsabiliza obrigado a apresentação de convi- \

por nenhum tratamento especíalí tes e para os associados do Lira

zado sem a
_ prévia indicação dos o talão do. mês de dezembro -

médicos da sociedade. Nas vísítas Haverá severa fiscalização na por,

à domicilio o transporte correrá taria.
, por conta do associado. Dia 25 - Segunda-feira - Gran-

Naldy Sílvêira _ 20 Secretário diosa soirée de Natal - Ambiente a

caráter - Grande ornamentação;
Inicio. ás 21 horas - Sorteios de
brindes as senhoritas. A tarde -

Grande tarde infantil com farta

distribuição' de brinquedos a(\S fi.
lhos dos associados com inicio. ás
16 horas,
Dia 31 - Domingo - Magistral

baile de gala - São Silvestre apre-
senta-ção das debutantes de 1950 II

Sociedade. Apresentação da dança
" DAT I L'OG RA F I A·.da PoIonaise - A atração dos trs-

dicíonaís bailes de reveilíon do. ClU::
be da Colina.
Todas as festas serão. abrilhan

tadas pé'la Orquestra do Clube sob
a direção do. magistral pianista
Murilo. Ulisséa - Exclusivista em

musicas para dançar.
NOTA; A lista de adesãõpara as

senhoritas que desejarem debutar
encontra-se com a senhorita Layla
Freyes}eb"n e o. sr. diretor social
do. Lira.'
-Préviamente será anunciado o. im; •

cio dos ensaios para as debutantes
e dança da Polonaíse,

A Contadoria Seccional1unto à Delegacia Fiscal em San.

�a Catarina avisa os Senhores Chefes de Repartição que os

empenhos de despesa deverão ser emitidos até 31 de dezem

br�, na forma do art. 2 da Lei 869, de 16-10.49; e, de acôrdo
com o item VI da Portaria nv, 321, de 25-11.49 (D.O:"�de 29-

f U-U-49) do Senhor Ministro da Fazenda, comunicarão à
Seccional acima na primeira h-ora do expediênte do primei
TO dia útil de 1951 o nu'mero do. último conhecimento do em.

penho extraído,
Alváro AccioU de Vasconcellos - Contador- Seccional

caLUMBIA CIPITAUZICãa S.I.
RESULTADO DO SORTEIO
No sorteio de amort zação realizado no

dia 30 de Novembro de 1950
foram sorteadas as seguintes

combinações:

Para colocar SOLA
1 em seu

I

Sapa_io
PROCURE

Oswaldo
telefon es 1536 e 1324

P.15 de Nov. n.22- 2'. andar

JMM
RMO

VOW.
DZX

DOR
UQU

SLC
·DVP.

AVI SoO

VALVULAS�

:."'11,_
\ MAIOR ESTOQUE

Atlân!�� r����o��!� Lda.,
VENDEM-SE

As residências. com grande area de terreno, situados à rua Frei

(:aneca, H,I"s. 152 e f 58.

Tratar à rua Saldanha Marinho, .no iS; diáriamente,

�--------------------
••••.•......... � ..............• ,

I os

De ordem do sr. Presidente, convido a todos os

Associados e exmas. familias, para o Grande Baile de

Gala de São Silvestre, qlÍe esse Clube realizará em a

noite de 31 do corrente e com início às 22 horas. quan,
do serão inauguradas as grandes reformas em seus

salões, como tarribém apresentadas a sociedade Iflo

rianópolitana, as Debutantes de 1950.
,

Não haverá reservas de mêsas.
.

TRAJE: Casaca, Smoking e Sumer.

O Secretário Geral - Arnaldo Dutra

\

-

Viagem com sfgnranca e rapidez l'
l 80 N�S CONFORTAVEIS l\dCRO-ONIBUS DO

RA�IDO «SUL-BRASILEIRO))
Florianópolis - .Itajaí ..:..._ Joinville - 'Curítíba

A A..,· Rua Deodoro esquina da,
. ge.nCla. Rua .Tenente . .Sílveíra

Correspondenel.
Comerciai

Con'ere
Diplomá

DIREQAol
�máUa M Pigozz!

Mf:TODOI·
Moderno e Elleleata

Au.· Gélteral Blltencourl, 48
(Esquina Albergue Noturno)

QUER V'ESTlR-SE COM CONfORTO E ELEGANCtA'
A

MeUa
PROCURE

Alfaiataria
Rua F'elippe Schmidt 4A

Curso de admissão
Dirigido pelo. Prof. José Warken
Funciona em Janeiro. e Fever_eiro.

Exames pana ginásio masculinos e femininos
para a Escola Industrial e Academia de' Comércio.

Inicio das aulas: 4 de Janeiro.
Inscrição: dias 2 e 3 de Janeiro, das 8 as to horas da manhã.

Local: Altos do Albergue Noturno, Av. Hercilio Luz N° 20.

Curso compieto: -Cr$. 200,00, pagáveis no. ato da matricula.

Informações antecipadas: Rua Alm. Lamego 67.
--.....---------------

��-----�------------�------------------------------�

,.

CURITIBA n:UCJAIIA.: PROSE8R"S

\

Atlântida - O sucessolda .técníca electrônica - Atlinttd� - Super construção par� durar mais +: Atl8ntida - Som natural - fIta sensibilidade

Grande alcance - Otima seletividade VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZO
-

Rádios Electroia., -

- Transmissores Amplitícadores

Atlântida Rádio Catarinense Limitada
Diretor tecnico WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, n. 31 Telefone n. 1459

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--------�-------------------------------------------------------------------------------------------�/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-�LUBB DOIE BB AGQ,BT.-

DIA 31, COM INICIO ÀS 22 HORAS, GRANDIOSA "REVEILLON" DE SÃO SILVESTRE, COM A APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1950.
INAUGURAÇÃO DAS GRANDES REFORMAS EM SEUS SALõES. DIA 1°, COM INICIO ÀS 16 H_9RAS: RETUMBANTE "SOIRÉE" INFANTIL, COM

A DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS. /

Atos Oficiais
Decreto de 11 de dezembro de 1950

"Ú GOVERNADOR RESOLVE
Autortzar:

O dr. Abelardo Viana, ocupante do
.cargo da classe R da carreira de Médico
.sanitarista, do Quadro único do Estado,
,8 -razer um estágio de trinta (3'0) dias,
,,;8. .parttr de 18 do corrente, na, Materni
-dade da Universidade do Brasil, sem

"'.ónus para o Estado.
Decretos de 13 de dezembro-de 1950

--O GOVERNADOR l1ESOLVE
Conceder exonera�ão:

A Guilherme Sousa Socas, do cargo de
:..20 Tabelião de Notas e Oficial de 'Pro-
"'testas em Geral," da comarca de Lajes.

A Matias Ricardo Paz, do cargo de
,_,Juiz de Paz do distrito' de Ribeirão .Pe
...queno, rnunícípio e comarca de Laguna.

A Nicolau João de Melo, do cargo de
,,Juiz de Paz' do distrito de Angellna,
.muntcípío e comarca de São José.
A _Zeli dos Anjos, do cargo de Juiz de

·.Paz dO,dlstrlto da sede, município e co-

:"marca de Tijucas.
Exonerar:

Arieomedes Esperldião da Silva

.nato de Notas e Ofício de Protestos em

<Geral da, comarca de Lajes.
Nomear:

.De ácôrdo com o art. 15, item I, da
lei' n. 249, de 12 de janeiro de 1949:

Aristides Carlos de Sousa para exer-.

-cer o cargo, em comissão, de Comíssá
.zto de Policia, '110 interior, padrão H,
,.do Qúadro único do Estado, para ter
-exerctcío .na Delegacia de Polícia de

Blumenau, vago ein virtude da exone-

:ração de Aricomedes Esp�<1ião da Sllva.
De acõrdo com o art. 169, do decreto
lei n. 431, de 19 de março de 1940:

Céllo Batista' de Castro para exercer
,.o cargo de 20 _j'abelião de Notas e, Oficial
.-de Protestos em Geral, da comarca de
:.."Lajes.

-,

Portaria de 9 de dezembro de 1950
,� GOVERNADOR RESOLVE

Conceder licença, em prorrogação:
De acôrdo com o art. 162, alínea a,

cornbtnadr, com o art. 111, item v,
da lei n. 249, de 12 de janeiro de
1949:

A Irene Cost;' Zeladora, referência II

,,'{Grupo Escolar "Hercílío Luz", de Tuba

.rrão). de 30 dias, com vencimento in te

;_gral. a contar de 6 de Fovembro de 1950.
Portaria de 11 de dezembro de 1950

,

,O GOVERNADQR RESOLVE
Conceder licença, em prorrogaçãor

De acôrdo com o art. 150, n. I, cornbt
nado com os arts. 157 e 203, da lei
n. 249, de 12 de janeiro de 1949:

A Antônio Luciano de Camargo, ocu

:1Jante do cargo de Sub-Ftscal da Fazerr
·--da, padrão J, do Quadro único do Esta·

""do, de cento ,I! oitenta (180) días, com

'vencimento integral.
Conceder licença, em prorrogação;"

De acôrdo com o art. 162, alínea a.
combinado com o art. 156, da lei n.

249, de 12 de janeiro de 1949:
A Ruth Franzonl Klug, Professora

'Normalista, classe F (Grupo Escolar
'�'Professor Germano Timm", de Joinvi-
1e), de 20 dias, com vencimento ínte

:"gral, a contar de 4 de agôsto de 1950.
De acôrdo com o art. 169, combinado
com o art. 156, da lei n. 249, de 12
de janeiro de 1949:

A Luci Silveira ela Maia', Professora Nor
'lllalista, classe F (Grupo Escolar "Ge·
-túllo Vargas", de Saco dos Limões, mu

'nicipio de Florianópolis), de 30 dias,
-eom- vencimento integral, a contar de la
,de agõsto de 1950.

De acôrdo com o art. 162, alfnea a, da
lei n. 249, 'de 12 de janeiro de 1949:

A Cecítía Bísdorf (Irmã Joselina),
Professora, referência III (Grupo Escolar
'''Gomes Carneiro", da víla de Xaxim,
iIllunicípio de Chapecõ), �e 90 dias, com
'o desconto de um têrço do vencimento,
-a contar de 10 de julho de 19ÕO.

A Nélida Zacchi Pereira, PrOfessora

,'_::<orl11alista, classe F (Grupo Escola,'
Professor Venceslau Bueno", da Palho

'''<:a), de mais 3D, dias com vencimento
- integral, a contar de 3'1 de Julho de 1950,

Lícenctar, "ex-officio":
De acôrdo com o art. 162, alínea b,
combínado com o art. 166, da lei n.

TEI.HADO

ONDAIII
DURAVEL

• EÍaborado com, material &etumfDoso
inalterável e libras de alta resisf6cia.

• Recoberto com mÚleraJ refratário.
• Moderníssimo sistema d. Iabricaçtlo

�te-americane. I

249, de 12 de janeiro de 1949:
A Nadir Francisca de Sousa, Regente

de Ensino Primário, padrão E, do Qua
dro único do Estado (Escola mista de
Calemba, distrito de Santo Amaro da Im
peratriz, município da Palhoça), de 3'1
dias, a contar de IOde agôsto de 1950.

Conceder dispensa:
Ao diretor Nilo Borghesi, da regência

de uma secção (uma série) lia Curso'
Primário Complementar do Grupo Esco
lar "Cruz e Sousa", de TJjucas, a contar
de 16 de agôsto de 1950.

Dispensar:
,A professora Emília Silva do cargo de

Secretária das Reuniões Pedagógicas do
Grupo Escolar "Alexandre de Gusmão",
de Bdm Retiro.
O professor Osmar Vieira da .regência

de secção do Curso Primário Comple
mentar do Grupo Escolar "Vitor Meíre
les", de Itajaí.

Designar:
A professora Olga Deucher, do Grupo

·Escolar_J'Alexandfe de Gusmão", de Bom
Retiro, para secretária das reuniões pe

do dagógicas, sem õnus 'para o Estado.
• .eargo, em comissão, de Comissário de Po- A professora Cora da SlIva Künzel pa
,'.licia, no interior, padrão H, do Quadro ra reger, a título precário, no periodo de
';único do Estado. 15 de revereíro a 15 de 'março de 1950,

Célio, Batista de Castro do cargo de quatro secções em uma série, no Curso
-_Escrevente Juramentado do 2° 'I'abelto- Prtmârto Complementar do Grupo ,Esco

lar "Marechal Câmara", da vila de Uru-
guai, município de Piratuba, com' a gra
tificação mensal de Cr$ 600,00, correndo
a despesa por conta da dotação 26·1-21
do orçamento vigente.

Com a gratificação mensal de trezen
tos cruzeiros (Cr$ 300,00), corren,j,io a

despesa por conta da dotação 27·1-1
do orçamento vigente:

A professora Maria Corrêa Machado
(Irmã) para substituir, no Grupo ESCO-\lar "Osvaldo Cruz", de Rodeio, por 31

dias, a contar de IOde agôsto d� 1950", a
professora Edith de Almeida Bernardes,
que requereu licença.

O professor Abrão Baruffi para substí
tuír, na Escola mista de 10 Braço do
Norte, distrito de Massaranduba, muni.
crpio de Guaramirim, por 90 dias, a

contar de 16 de agôsto de 1950, a profes
sora Inês Costa Baruffi, que requereu
licença.
A professora Adir de Araújo e Silva

para reger uma secção no Curso Primá
rio Complementar do Grupo Escolar
"Cruz e Sousa", de Tijucas, com --ª- gra

rificação mensal de Cr$ 150,00, correndo
a despesa por- conta da dotação 26·1-21
elo orçamento vigente, a contar de 16 de

agôsto de 1950.

De acõrdo com o art. l°, alínea d, do
,

decreto n. 413, de 16 de fevereiro de
1949:

'

A professora Rosilda da Silva Jabor
para responder pela direção das Escolas
Reunidas "Professora Aracy Vaz Calla
do", de Capoeiras, município de Florianó
polis, com a gratificação mensal de ..

Cr$ 50,ao, correndo a despesa por conta

da dotação 26-1-23 do orçamento vigente.
I

LEVE
• Pesa 5.'AI Kgs. aproz. por mt2. ,

• 1.000mts2. transportam-se làcilm.nt. em
um caminhão pequeno •

• Requer mui pouca madeúa pasa sua

colocaçiio.

ICONOMICO
• Baizo custo inicial.

,

• Grande economia no trcDlsporle.
• �deiramente levíssimo.
• Colocação iácil com pregos comaua.

ONDAIIT's/A
lt...,�"d�l!MlMrcc Ã I X A , O S T A L 3 3 9 8 _ 5 Ã O PAU LO

Distribuidores' em Santa Catarina:
CARLOS HOEPCKE S/A

ENY LUZ DE MOURA Perdeu-se
e

!'DA GOi�lES MENDONÇA DE MOURA

participam aos parentes e pessôas amig-as, o nascimento

de sua filhinh.a, LEILA, na Matern�dade Dr. Carlos Correia.

CELSO RAMOS' e $RA

FRANCISCO FONSECA e SRA.

participam aos parentes e pessoas de suas feLações, o

contrato de CASAMENTO de seus filhos WILMA e ANGELO

ENGELOWILMA e

confirmam

Fpolis, 7-12-50.

A NOSSA COMPANHIA

I
PORTO ALEGRE

I

Relógio pulseira . de platina
êbri-lhante entre ás 11 e 12
horas, 4..0 dia 14 do corrente,
no centro da cidade.

Trata�se de joia de grande
valor estimativo. Grat;-!';,.. ... ��

com Cr$ 1.000,00 (mil cruzei.
ros) a quem entrega-lo á Sra.
Dr. Osny -de Magalhães Ma.
chado - Rua D. Jaime Cama
ra, 40 - Te!. - 1186.

WALDEMÀ.R ANACLETO Ie n- MARIA CONCEIÇÃO
ANACLETO

participam aos parentes
e pessoas amigas o nas
cimento de sua filha

LOI SIM A R,
ocorrido dia 7 do cor
rente na' Maternidade
«Dr. Carlos Corrêa»

'CLINICA E CIRURGIA DOS o
LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR·
GANTA DO

D8. J. J. 8AR'RETO
Formado pela Faculdade Nacional

1e Medicina" da, Universidade cIP
Brasil. Ex·assistente dos ServiçOI
de Oftalmologil1. do Professor Calda.
Brito, da POliclinica Geral do Rio
Ie Janeiro, e de oto-rino-Iaringologia.
do Professor Leão VelIoso, Hospitaí
M.oncorvo Filho.
Consult6rio: Rua Trajano, nO 31

lO andar
Atenderá. diariamente, a partir do.

dia -la de Novembro, no horário da
\.4 ás 18 horas.
�. •• •• JI. •••• • •••

C.mi.... Gra••t... Pil.m..
Meia,

.

d••�hore.. pelai �!ID.
Ilorea pl'eco' i6 D. CASAdMI8
CELANE;\ - RuaO. Ma'...

/

I

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTAIlCl-Sábado. 16, de Dezem'iro de 1�50

Campeonato Esta:dual ·de -Atletismo-
" �Wi';;;'h"'��i, 'ii ,;1; <w r

�- ,

-:-l'" l

Será iniciado ·hoje à tarde, pilissê'g"uindo amanhã, p!lamanhã:, o Cam-
,
'. peonato Estadual de Atletismo de 19�; promuvido pela f .R.C.

.

a magnifica .raça de ·desportos do .14,0 B. C. será o local das provas.
S801 DA SEM'NA A0raaeéimento Hospn8ldtHiarldade
DA IAIS POPULAR 5 .

1 da Irmandade do Senhor

Retumbante sucesso· alcançou, No momento em que nos Jesus dO.É! Passos
têrça feira última, o formidavcl preparamos para deixar o Hos-

. O movimento de assístêncta
"Show da Semana" levado a eteí, pital de Caridade, trazendo co'

aos indigentes internados nes
�.' to, 'no seu palco.�uditório pela nôsco. restabelecido, O nosso te' Hospital durante o mês' de'

ZYL7, Ra.dio GuarÜjã, a 'mais P04 filhinho MARCELO, cumpre. b
' .

d
no.s . o" dever de agradecer pu'

novem ro proximo passa o"
Pular emissora oatarínense.

I

foi O seguinte' Consultas 883-
blícamente, a todos quantos �.,"

o desempenho
.

excelente dos Curativos, 1.575;' Operações;
110SS0S aplaudidos râdío-amadores colaboraram nêste periodo de

106; Ex. Laboratório, 202; On_"
foi alem da espeetativa, sabido co.. 30 dias, em que perígosa en'

das Curtas, 54; Infra Verme-'
mo é que já conquistaram defini. fermidade o.' atacou ímpíedo'. lho, 40; Ultra Violeta, 24; Me"
tívamente o's aplatísos e a admira- sa e repentínamente. '. tabolismo Basal, 4; Tubagem'
ção dos rádios ouvintes .. daquela Quer..emos lmcl�ente,. le- Duodenal, 10; RadioterapIa.,
emissora. var o. n�sso muito

.

obrigado 64; Ionísações, 10; Eletrocoa.,
É' de destácar .se o papel cem aos dístíntos f�c�ltatlvos,.Drs, 'gUlaçãO, 10,; Transfusão. de

por cento eficiente do locutor com. A!m::ndo', Val�rlO de �SSI:. ; Sangue, 10; Inhalações c/pem
pleto que é Dib Cherem, figura R?l�ao Conson.l, pela man ....ira

I cilina, 4:; Raio X, 102; Inje-'
que surgiu no nosso., "broadcas- eflClent.e e. carínhosa como se ções, 3.740 e Formulas aviadas,
tíng" e conquistou logo _�s simpa; condu�ram no tmtame�to E\ 2.005.
tias gerais do' nosso público/A ele operaçao "do -riosso estimado -------------

deve se o' êxito desses "shows": filhinho. -. O SOA r'o da Ju'ventud.semanais pela direção segura que ExteridemQ� O nosso agrade' .:
.

.

.

.Jimprime'à execução' do' programa. cimento às Irmãs Bernadétere
.-' Edgar Bonassis, que também aluo Valencia, duas abnegadas en, Desde tempos írnemorãveís que

ou como locutor., é outra figura termeíras que emprestam "suas o homem proeuea o rejuvenesci
símpatica que tambem já tem seu atividades naquela modelar ca mento Iisrco e a ciência uI" tem:

cartaz.
-

sa de saúde. ) descançado no afã' de descobrir ai

O "show sémanal" de têrça fel. Finalmente, o nosso sincero droga miLagrosa. De vez em quando.
ra foi o quarto da série, � sua a. agradecimento aos nossos pa as a�ênci..as telegrâficas ,nos' dão;'
presentação, mereceu demorados rentes e pessóas amigas, pelo conta que em alhures alguém des

aplausos é 'da' regular. assistênCia ínterêsse e auxilio. demonstra. cobriu o remédio salvador. Agora,
nessa noitada de arte. do nesse espaço de' tempo que anuncia-se que um cientista russo;

As
\
irmãs Cordeiro, (Dalva e ficará gravádo para sempre conseguíu o famoso soro que-pro

Adolfina), Tíbío, Onôr Campos, em nossas memorias. .longa a. vitalidade orgânica. De

Daniel Pinheiro, Alda Jacinto, Hé, A todos, ó nosso "muito qualquer maneira, o verdadeira
lio Rosa, Mozart Regis (Pítuca) obrigado" e a certesa do nosso restaurador da mocidade, o t�nic'1i
� Maria Alice estiveram à altura apreço mais sincero. que restitui a energia ffsica 'e men-
, !. .

I

de suas interpretações; arrancan, Que DEUS os acompanhe tal é VIRILASE, um produto /de>

do vibrantes _ palmas. \, pela estrada da vida, cc.mo alta classe e qUe afasta dos moctlSl

A.s. duas cenas cômicas,' posto nos acompanhou, agora, na o fantasma da vethice precoce e.

que 'curtas, agràdaram imensa- enfermidade do Marcelo. faz com qUe os idosos voltem a go-.

mente', fazendo vibrar a platéia. Acy Cabral T�ve e esposa zar os prazeres da mo'cidade. VI-
O desempenho coube' 'a Hélio Ro. RILASE normaI.iza .as funções se:-

sa, Maria Alice e Mozart Regis, o. núrneros, 'pelo que mereceram .de· xuais. VIRILASE, par'a ambos O�

impaga-vel .lPituCll.· morados aplausos. sexos, é u� produto ·ilo LaIforatóriOJ
Luiz ·Sabino e Ritmo se incum_

. O quarto "show, 'semanal" foi I Jesa e é v�ndido em tôdas as far-·
biralh da parte níusic-al, �ão sõ enfim' um festival que agradou'·l. mácias e drogarias. Pedidos pela,
nos acon{panhamentos das cançõ'es tod?s. os que tiveram '? praze'r de I reen;:MIso ...:_ Caixa Postal n. 338:J
com� nas suas exibições de vãriós asslsh.lo.

"
- Rio.

.

.

,
' ,

.. l' .

...........• .:.. � � •..t � � ;._ .��� � �-� � � � � �,� � � � � � � �,� � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �
.... ' .....
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�Clube Doze de .A�osto· �i· Ma-chado & Cia. SIA-Comércio e Agênc·as :;:1
Dia a. dia o nÚmer.o- de jovens. o

.

nJúmero alcapce a casa da� :�: distribuidores das afamadas balanças FILIZOLA, comunicam que estão aptos ti
que se lllscrevem para formarem

i
trmta formosa,s juvens que desfi': a garantir assistencia perm�nente às balanças. adquiridas -em suas lojas, COn- �ti

a brilhante legião de Debutantes, Ilal'�o ante·, a nossa sociedade, na �," tándo. para ist<1 com 9$�}s'erviços de mecâni-c() especializado na Fábriza Filizo- �....
.cresce sempre e sempre. I noite maravilhos� ,1". 31 no n');:)- �," .la,' de São' Paulo,. onde 'b mesmo veI,Il '\..de realizar completo :curso de- especia- ......

" Hoje já "Sih� dez: Ceci Vieira da is cintilante Baile d.e são Sil:ves- �t 'lização ,em consertos, ajustàm:ento e reformas de ba]anç�: ..��
Rosa _. Rubi Margaret Capella -I tre 'que esta capital Já assistiu. +," Rua João Pinto, 12--:-Florianó.p.olis.___:�anta Catarina"7 Telefones:- 1()58�1500-1362 .;.:
[ria ZappeI'ine _. Rosa Maria de Os prepara'tivos continuam a� .-;.

.

-

_'..
-;. ]

c, " ,

A I tt N' G . I 1'" d .

.

� � � .. � � � .. .. .. .. .. .. ��..........+' .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. � .. .. .. .. ,+. .. .. � •
ampos - r e C' eves OlIÇa •. {}e ela os e tudo estara pronl" 11"l- t'....."."."."."..�..�..�..�..�.".".�...,...,..�..�."..++.".".".....�."."..++..�..�..."+"."."....._.".".".".I \. .

ves - Loreta Ganz(o - �vangeIia I ra o ,grande .1lncontro de nOsso
.

"7

-

Savas _ Màdalena Seára' Leite -I mundo social, nos fericos suiões !_ ++, +..� ! � +.. � +.. +.. +....!t
.Jandira Peluso .....:. Véra Fialho. I rto Cluhe Doze. na última noH_

..�. � � � • ,� � � � � � � .. �; � � � �
..� � � - � _�.�,., !j � .._.• - � � � � � �� � � �. *

Amanhã ouw" 'tanta" Até que do ano.
-

*
.

NATAL--Jesus nasceu':'-NATAL ,;
Irmandade do S. do' dos .Passos; o EmpóriO Rosa '����C!.r:o::l�����..rtigOS de natal

-

e Hos:pital de Cari.dade '. �!� Tâmaras-Figos-Passas-Nozes-Amendoas-Avelãs-Chocolates-Balas-Brinqueaos
�..
"" de 'qualquer tipo e' ricas BONECAS. Cestas de Natal (as'mais lindas) por .,;

E d·,··t J d
.

Fo ·e'··
"

t �••/ .

.

qualquer preço e para qualquer bols(}. ,
� �.� ,

.'.� a e, rn Clmen o .:.' Os proprietários do .Empório Rosa, agradecem aos seuso'clientes a prete- .:•
. De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade d'Ü Senhor Je- .:. rencia com que sempre foram

..distinguidos e, no transcurso de mais uma
' �

lSus dos Passos .de H'oispital de Caridade, desta Càpital, previno aos � . data, maxima da Humanidade' desejam aos seus freguezês, �. '"y, �
:!interessados que. até o dia '20 deste )l1ês, às 12 horas, rec,eberá està �! fe'I'.z

.........Naai�!gloS
e ao publico em geI:al !mno Novo it,'-lIl'lna�dade € Hospital, n� SLla Secretaria, propostas. ,em cartas fecha· �:� ,u e próspero � ��'Idas para o fornecimento de todos os artigos necessários áo seu con- �:." .,' � .., 9 ��f1umo, durante o s'emrjlre' de janeiro a junho do p/-,oximo ano de 1951. :�: SALV li.. 1 fl.. 51 /

� :��I Consistorin.o, 5 de dezembro de f950 I � �,

1 Luiz S. 33. 'Drindade - Secretario �� .•! ! +.. ! � ++. +.. +++. ++.•.:;",..#..� f...!;.�___ T T � • � � � � � � � � � � � � � � � � � � • �.� � � � � • � • � • � • v.�

Pôsto \_ de .:obaervecões

I
r

Hamilton Alves
Aymoré é -Grêmío disputarão, domingo, pelo cam.

.

peonato de futeból de Caçador, a rínaltsslma do cer

tame caçadorens€( .. 'No turno foi vencedor o Grêmio pe,
la contagem-de 3x2. o Aymoré, entretanto, forjou um

r

subterfúgio para não perder os dois pontos: "o Grêmio
havia incluído nas suas. fileiras um. jogado).' -que não
estava com a suá situação legalizada no clube". por

causa disto o tempo escureceu. O Grêmio rebelourse
contra o Ayn1oré, e fabri-cou, em tempo, uma escapa-

f

unia. declarando seu presidente que o Aymoré incluiu
em sua equipe -dois jogadores que' não estavam -ltcíta
mente ligados ao clube. O barulho voou -e veio poso»
em nossos' ouvidos pela palavra sincera ,e criteriosa do
sr. Ivo'p-acciniili; presidente. do Grêmio". Há três -joga..

, dores, portanto, na berlinda: Balsanellí pertencente ao.
Grêmio. e Timpa e Caréca elementos do Ayruoré. Hoje,
o T.J.D" tornará conhecimento do caso, e, oxalá, c ór

gão de justiça; trabalhe com acerto e com segurança,
punindo aquele que déséja ganhar pontos, sobrepujan,
do, na mesa reâoiuia, :0 adv��áriõ que' ihé fioi superior \

no campo de luta.
� ,

.

,

�
- ,

XXX'··

.;

\
�

I

Procurando informar melhor os nossos leitores, SÓ
bre a notícia corrente, de que o Figuéírense teria entra,
do em entendimentos com o Olímpíco para uma partida
amistosa, domingo vindouro, entrámos em contacto
.com .paredro aívt-negro, esclarecendo.nos êle que, real
mente. o "Esquadrão de Aço" está cogitando a- vinda da

equipe alví-rubra. Maiores informes sôbre o assunto na

.1lbSS�edição de amanhã.
. .:�': .

_' XXX

.Dois jogos de grande importancia ser$io efetuados,
oomingo, nas principais capitais brasileiras.: em São
..Paulo jogarão São Paulo e Coríntians, e, no Rio de Ja�

neiro, o Botafogo tentará derr'ub�l'. da' Vice'lideranç& 0_
Bangú. Sabe-se, outros\Sim, que no campeonato bandeL

. rante o São Paulo é o lider, tendo que redobrar as suas
. energias afim-de hão cair frente ao alvLnegro do Par·

...,

que São Jorge. É grande a expectativa em torn'o dêsses
dois grandes jogus.

- I

_-,
/
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I Dr. (LAANO G.
GALLETTI

-ADV OOADO
Crlm•• ci••1

Ooaltltulgão li. Sooledod..
NATÚRALIZACOE3
Titulol Dlala.at6.101

.'

. Elcrlt6rlo I Rllid.nola
Rua Tl:tadlatl. �l.

.

FONE •• 1468 I DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e

DR. ANTONIO nra MUSSI
Médicos

Cirurgia-CUniea Geral-Parto.

DR.I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
'

Cirurgia ,do Torax
Formado pela Faculdade Nacio-
-fULI de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
fJuistente de Cirurgia 'do Prof.
Vgo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmídt, ss
Consultas, diariamente,

das 15 às 18 horas.
BeB.: Rua Durval Melquiades
28 --- Chácara do E�panha'

Serviço comaíeto e espeeíallsado das DOENÇA! D.
SENHORAS, com modernos método. de diagnó.üco e tra
tamento.
COLPOSCOPlA - BISTERO - SALPINGOGRAFlA' - ME

TABOLISMO" BASAL

,

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTONIO MODESTO
Ate.de. &riam.te. ao Ho.pital .e CarNad.

. Radloterapia por ondas curtaa-Eletrocoqulaolo-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho. -

Consultório: Rua Trajano, na t. ta andar - Edifie10
do Montepio.

Horário: Dai g 'I t2 hora. - Dr. MuUt.
Das 15 ál 18 horas - Ora. MUlsi.

Relidêne1a - Rua Santol 'Dumont, 8. Apto. L

.'.
"

O,. Polydoro 'E. S. Thiago
M6dlco • .arteU.

'

,. BoapitaJ d. Caridade cM 11.,..
rlaDópolil. Auiatente da

Maternidade
Joençu dOI órgiOl internOl...",�
eíalmente do coraçlo e vuoa

Joencu da tiroide e demala I].&ao
dulu internu

";ünlea e cirurgia de H!Dhor.1 -

Partos
fISIOTERAPIA � - ELECTROc.a,.a.
DIOGRAFlA - 'METABuLlSMO

BA8AL
tORARIO DE CONSULTAS: -

DiAria.mente das 15 li, la bOa

Lins NevesDr.

�gora, ,S,lm! qn"r da Maternidade e .élite•••

Ho.pital de Carida'.
CLINIC4 DE SENHORAS - ci-

RURGIA PARTOS

JiapóltlCO controle=e tratamento

.peclali..d� da l1'avidêl. m,tur·

riu à adolesc!ncla e da menopau·

1L Pertubações menltruals, j ,,:n ..
\ naçftea"e tumorea do aparelho I�Dj.
aI feminino.
l»ft'aç6es do utero, O'9UlOI, trom·

u, apendice, hbrniu; '9arlsea. etc.

1rorgia plutlca do perineo (rn-

vu) .

�ISTENCIA AO PARTO E oe:&-

RAÇOES OBSTETRICAS
,oeÍlça.a glandu\llre., Uroide, od·

íM, h!popile, etc.) \
19turbiol nervolOl! - Eaterllidllde

Regímee.

�nltório R. Joio Pinto, ., - hL

�l .,

aeaM. R. 7 de Setembro - Ildif.

NU e Souu - Tel. 848..

êOMPÃNHiÃ---"AUXNÇÃ&·DI��Bl1íÍl';;,
..
T

••�

I

Faildada em 1870 - Séde: BAlDA
INcaNDIOS E TRANSPOR'I'E8
Cifra. ti. Bala-c. ti. '1'44

CA:PITAL .B RESERVAS ••.••.•....... ert
_ Relpooaabildadei .••... ..•• •• . • • . • • • Crt
Receita . � • • • . . ...•••••• !.. . . . . Crt
'Ativo ....•... ..•.... •....•••. CI1
Sinistros pagol Doa áltlmo. 10 anoa ....

. Ci"'�
Re8ponsabilidad� ".... ••.•...•• Crt

Díretorea: .

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de C.nallle, Dr. Fra.clH. ti. M.
.

Allislo MaIl8OJTa. Dr. Joaqalm Barreto de Arai)o e lo•• Altr•••
'_"'�""..'P&"".&'.;."",,,,,"'''_'',,.,,.,,''_.''&''_''••••''''''.''''''.�'''..''_'......&�•.".""..__ ._.. • ...

1O.800,loft,lo
U78.401.7H,17

'1.053,24&,50
142.176.60I,@0

,

18.881.816,10
71.718.401.108,)0

ruo
CONSULTORIO:

Rua Vitor M.elrelea L ti
Fone manual 1.70J

RESID:lNCIA'�
Anolda 'Trompowaki a

Fone manual 711
______a __

�;D,. Roldão Conton'
"entURGIA G]tRA!, - ALTA CI·
"URGA - MOJ.,:&STIAS n. ...

NBORAS - PAJl.TO.
J'onudo tela J'acaldadI di 1111&
... .. UIÚ....mdade de SIe PaaJ-.
oude foi a•• iatente por "lrlOl -- ..
lIerrieo Cirúrgico do Prof. ,Alltli

CerrIIi .di
ClrUf'lla do eat6mago e' 'riu e!rnIa.
.... IlIte.tillo. delgada • cr-� ur...
de, rill.. pr6stata. 1Ieldp, atare.

.ririOll e trompa.. Varicocell, JIlCrI.
ceie. 't'&1'iz.. • 11__

.COD.ultao: na. I ii S It.oru. l I1'1III

l'e1ipe Sehmidt, 21 (altoa da Cala
ParailO). Telef. 1.591

a..icll:llcia: Rua !i.tenl Ju1If. 17'1
,

Telaf. li. 164

Dr. Newton d'Avila
� leral - Doe.ca. d. s.....

raa - Proetolocia
Fletrleidacle M'édiea

;;o••oltório: _Rua Vitor.....Meirelea a,

" - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,80 horas e .. lar·

t. das 15 horas em diante

Residência: Rua Vida! �Ol 11.,

111 - Telefone 1.422.

.roMfPAN�1A O ��,,�(j�O;S CO�lRA
_. ACCIDENTES DO TRABALHO:34

s a o e SOCIAL:

po�ro ALEGREPedidos comRepresentante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

I
Edifício IPASE � 2. andar

1Caixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarina

RUA VOL(JN ,.ÁRIOS DA PÃTRIA N." 68 . 1.· ANDAR

CAIXA POSJAL. 683 - TELI;FONE 6640· TELEGRAMAS: .PROTECTOR ....

'4genéia Geral para Sto. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22 -Sob.

Caixa Postal. 69 • Te} "Plotectora" FLORIANOPOLIS Dr. A. Santaela
(:.ormado' pela Paculdade Raelo
Dal de Medicina da UDinrllidad.

do Brllll11)
II6d1co ,,ºr concurso da .b�
ela • Ps-tcopatas do D1lItr1tG

Pederal
lIlt-lnterno de Hospital Pllqw...
tr1co e�cOIllio Judici4rto

da Oapital Ped�'al
lIlt-lntemo da santa O..a de IDo
nr:Icórd1a do B10 d. Janeiro
OLtNIOA IaDIOA - DODO'"

NJlBVOSA!I
OOD8ultdr1o: JldWc10 �Ua

. ftto - ltIla ••
Bes1denc1a :

Avenida Rio Branco, 144.
Das 11 .. II laor..

Telefone:
00nault6r10 - 1.181.
a..tdtnc1a - 1....

Dr. MárioWendhausen
j;;Ibd_ .6dlca 4. adultoa • m.....
00JUult6r10 - Rua JoAo PInto. 1.

Telef. IL 1.
OHIIulta dai 4 '1 6 .......

"_"uIa' J'ell,. �t .. ...
TeIeI. III

Dr. Pa,ulo Fontes
, Cllllioa e operador
CnnJt6r1o, Rua Vitor li............

Telat01Ul' 1 '
Cnnltu dai 10 ii 11 U ..
" lIrI. ]l..ldhda' ]lu 111_

Ia. - TeIafoBa: 1.6ft

·,Or.Milton Simone Pelei,a
Clinica Cirorgica

••1eRiu ti. Senhor..

CIRURGIA GERAL
... Serviços dOI Professores Bene-
,I.eto lIonteneiro' e Piragibe No

lOeira (Slo Paolo)
Oouu:ltai: Daa U ia t7 boru
-... Fernando Machado, 10

I O, J'.ALJI De I'I!UAJ
�":&N'" ,

.'

. En:........ 1:
LIVJU.B,U 41, LX!lDJIIa 1

aoMTran.port•• regulare. de carga, de I é J te d.

slo<· PUNCISCO DO SUL para NOV4 fOII'
Lnfol'magõ•• GOm.o•.Aoente.

'

/

Plorieo6pOli. - C.rloa HoepckeS1A .....01-- �eletoQe 1.211 ( JJ;li. tele,:
Sio Frenei.co doSul-Carlol HoepckeS/A-C'I-Tetetone ') "))�:t'lAC&

I

.. .. • •.• • • • .. • 'O
..

o.u.u III TmlBDOII
Pouu. T... cuu 011 ..........

nnder'
NAo encontra -e6mpndOJ" \
IlDtfegul ao IlIc.rlt.6r1o .....,,"..

L L. .tJTes.
.

a. DeodoIe ••

Dr. M. S. Cavalcanti

o aabio

''VIRGEM ESPECIALIDADE" 1�da
CIA,WETZEL]INDUSTRlA.L-JOIN v [L L�: (Mllr�a tjl!at

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMi\
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� DIa dà R�servista TA(-T,anspot�es Aéreo�
Comunicamos aos nossos prestamistas e ao publico em geral que A data de hoje - Lõ-de

(
•

' -'

S'/A'em virtude de já estar novamente funcionando a LOTERIA FEDERAL dezembro - é cara às a ta''-r Inen s e'reiniciaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembro, em tradições militares da nos-
\

.

"

- -

..
_ diante mensalmente, pela ultima extração de cada mês. ,sa Pátria, pois Cle home-

Outrossim comunicamos que' por determinação do Sr. Fiscal de nagem a todos os que, no
Clubes de Sorteios, fica esta Sociedade aguardando o despacho da' au- Exército, na Marinha, na

toridade competente para designar a data da realização dos Sorteios Aeronáutica ou .nas Esco.,
atrasados, face a paralização da ItOTERIA FEDERAL, agora já em no- las Ide Guerra, .envergaram
vas atividades.

' \ ',' . .

orgulhosos, a farda glorio-
...(�()�)....().-.().-.()�()�o....o""'o,_.{).. sa de Caxias ou de Ta-

manâaré- ,

As comemorações que,
hoje, assinalam a passa.
gem do "DIA DO .RESER-

�VISTA", destinam-se a

manter bem vivo nos bra:
'

sileiros o amôr à pátria,
de que somos todos defen
sares natos e à cuja hon ..

ra e
'

integridade sempre
estamos e estaremos fiéis,
como cidadãos e comõ sol
dados ao serviço da Pá-
tria·
Honra, pois, no dia 'de

hoje, àquêles que nas Fôr:
ças Armadas, estão vigi
lantes em' defesa da Pátria
e de suas metituiçôes, e a

,

quantos já envel'garam a

gloriosa farda do soldado
brasiWiro.

Crédito Mútuo· Predial

\

/

FLORIAHOpêlLl5 - 16 de Dezembro ·de "1950

Umc carJa do sr- Carlos
GOID'es "de Oliveira

Recebemos a seguinte ,carta: I O cargo aqui, é ,de Diretor
"Fpolis., 13 de dezembro de, em comissão. Mas, eu ocupo,

1950.
.

-I no quadro do Funcionalismo
Sr. Dr. Rubens de Arruda R'a-I estadual, um cargo de Direto!

mos.
-

. EFETIVO·
D. Diretor d"'O Estado". Nessas condições, se me de
Prezado colega. mitisse dêste cargo na Consul.

�... toda, o govêrno me deveria no-

Acabo dei ler no "FRECHAN-, mear para outró cargo de Di TINTAS PARA IMPRESSAO
DO" de hoje uma referência' reter. ' .

C O T TOM A R
ao meu nome que merece con.1 Era direito meu. Ora,' ne,

testação explicativ�., . . nhum� cargo de Dire�OI,I mais Festa AAro.•sport.·vaÉ certo que um díárío do RlO de acordo com as mínhas ha- li D

pu�lic�m entrevista em _que me; bilitações do que êste que es em Ilã amanha-atribuIU certas expressoes ,que>' tou ocupando. ,.
.

se não foram agressivas, eram, I Assim, direito por direito, eu
sem duvida, dísprímorosas para, ficava onde estava. Que me -de. Está marcada para o dia 17

com o meu contendor no ultimo mítíssem se quisessem. Ma').
do corrente, em Itú, 'l\ma fes

pleito. O jornalista cqm quem: haveriam de dar-me outro' car.
ta aéro.esportíva . para come

conversei só poderia ter ouví-: go de Diretor-por direito e não
morar a Inauguração (11. séde

do tais expressões das outras por fa:,or Ou tolerancía, c

de campo do aero clube local.

pessoas presentes a êsse encon·1 De sorte, meu caro Diretor,
F.·ram convidados para assisti- ....

troo Não as proferi e me desa, que não me senti obrigado a de-
1'1 o ministro da Aeronáutica,

gradou 'bastante ve.las atribui' .mltír-me, nem poderia portan
o comandante da 4a. Zona Aé

das a mim, porque' teriam ao to>; considerar.me em situação rea, além de outras autorída

meu modo de, ser é à conduta de favor para com o govêrno
des civis e militares.

que me havia' traçado. pessedísta. I-sso não .ímpede que
Tomarão parte nas demons,

Foi aliás, o que declarei aqui, reconheça também, o cavalheí- trações e provas aéreas conhe

a várias pessoas com quem ta- rísmo com que sempre me tra
cídos pilotos que realizarão

lei sôbre o assunto.
'

tou o governador Aderbal Ra.
vôos de acrobacia, VÔ,13 em pla-

Quanto ao ter continuado no mos da Silva, ainda que nunca
nadores, e,m helicópt_eros, além

cargo de Diretor em comissão lhe tenha pedido n d ,de p::ov�;, de aero.modelísmo.

�a Consultoria jurídica a hIS' � I Gr'at el bl·
a�.

d t
Deverão Igualmente compare

... ,. o p a pu icaçao es a, c r '" li . la � d -

tória poderia ser mais compri.lsou admirador e am".
e ,�r......a I,z�r a g�:?a;:; �mons

da Resumo a'porém
.

C l G d DZ'
" trações, vanos avioes da FAB.

.

-

. ' ar os ames e zvezra
> .

Agrade.llDaDlo
.

Ar�����;NR�;�
Venho, por i�rmédj.o desta declaraçã,o, agr.adecer ao Dr. K. J. •

Barreto, com eonsul!t6rfo médico in�taIado à ruo Trajano nO 31, 1°. AViSO- 'aos cria
andar, nesta Capital, pela dedicaçãD, zêlo' e capacidade profissional
demonstrada na intervenção cirurgicl\' a que fui' sUbmetid'o, cujos re� dores de suínos
suItados obtidos foram ,surpl'eendenres, tanto aSg'ím, que já c.onside-:
rava a v�sta esquerda completamente �'e.g·a, e a olür.a, prejudicada, após
long.o e, demorado tratamento ·em .outros especialistas.

J

Tendo ocorrido diversos ca

sos de Peste Suína no Munici:
Graças à Deus e ao Dr. J. J. Barl'eto, sinto-me completamen:te pio de Floriano'polis.e adja

cências, a Inspetoria Regional
de Defesa Sanitária Animal,
sediada na Praia' Comprida,
em São .José, por nosso inter-

r
' m�dio. vem

.

�ertar A

os Snrs.
.

-

'i Criadores de sumos sobre a ne.

I CONVlTE : cessidade de mandª,rem proce-
_

,
,

• (der
à �aci�ação e revacin.ação

·1 dos ammalS de sua propneda-
: João Moritz S.A. Industrià e Comercio de.

: ._ ..
• I Comunica a" Repartição em

i:
A SOBERANA do Estreito I referência que se encarregará

convid�� à dIstinta população deste pióspero bairro,
.c•• de mandar um vacinador, cu.

para VIsItar a sua nova FILIAL, sentindo-se honrada
: jos serviços serão inteiramente

: com a sua presença que imenso estimulo lhes pro- .1· gratuitos, :à casa dos interes-

I porcionarão para reforçarem-se' no sentido de traba-
sados que lho solicitarem, co-

• lllar para (> engrandecimento e progresso •
brando_se-lhes apenas o 'custo

L de nessa terra.
' : da vacina que é de Cr$ 3.00

.

I 'por dose de 5 cm3., suficiente
................................................. para imunizar um animal.

curado, a quem'ag,radeço de todo coração.
Fpolis, 14 de pez'embro de 1950

Anisio C. de Souza - Orleães - S. C3Itarina.

COURA CASPA,

QUEDA lOS tA·

!tuas E DEMAIS
l
I·

AFHCOES DO

COURO CABELUDO.
rOl'oII(O,<;APll,AR
Y,9R"E)(C�Ê_N<:IA

Terceira Convocecão
- . ,

Convoco os senhores acionistas para a sessão de assembléia.

geral extraordinária, a realizar-se no dia 20 de dezembro de-

11950, às ,17 horas, na séde social, à ,Rua Tiradentes n. 12, com.

I
a seguinte

, ORDEM DO DIA >\I a) aumento de capital
b) reJormadosestatutos :'" --_
c)' outros assuntos de ínterêsse

-

social.

�lorianópolis, 14 de dezembro de-1950.
, l

OSVALDO MACHADO - Diretor_Presid�nte._

.
"

.
'

�, -.

À acusação de acornodaticios. contra nós- levianamente for

<._... mulada pelo jornal udeno-trabalhista, opusemos uma rápida.
análise de altitudes dos srs. Saulo Ramos e Carlos Gomes de OH-,
veira.

Desde último

edição.
A nossa critica fora a seguinte, na edição de 13: "O sr. Car-:

,

tivemos ontem a' ca�'ta que publicamos nestas

I. los Gomes de' Oliveira, por sua vez, e aJpeisar de entrevistas agres

siva-s aos homens do P.S.D., continuou como funcionário de íme

diata confiança do sr, Governador".

Justifica-se o ilustre criticado: "E' certo que um diário do>'

Rio publicou entrevista em que me atribuiu certas expressões-
que, se não foram agressivas, eram, sem du'vida, disprimorosas,:
,para com o meu contendor no �l'ltimo pleito. O jornalista com

quem conversei' só poderia ter ouvido tais expressões das ou

tras pessôas presentes a eSSe encontro. Não as proferi e me désa-:

gradou bastante ve-Ias atribuídas a mim, porque feriam ao meu

modo d,e ser ·e à conduta que me havia 'traçado. Foi aliás o que

declarei aqui, a várias . pessoas com 'quem falei sôbre o assunto".
Como resta evidente, o ilustre procér trahalhista deixou que

o respeitável pu'blico tomasse por suas, expressões sem dtt'vida'

disprimorosas (sic], que outras pessoas teriam usado a respeito
do sr, Nerêu Ramos. Não fôra este episc'dio de jornal, aqui, e.,

á 'exceção de algumas pessoas. todos contínuaríamos a atribuir'

aquelas expressões ao' sr. Carlos Gomes de Oliveira. De modo quw'
.

'

o distinto conterraneo vê atrihuidas a si expressões disp.!'Ímo1'O-·
sas, que o desagradam baslantJe, por que �.erem ao seu modo de'

ser e à ,conduta que s'e havia traçado e fi.ca em silêncio. Não' lhec

ocorre desmenti-las de pu'blico, que de pu'blico -lhe foram airi-'

buidas.

'Muito bem! S.S. é maior de id'ade, eleitor, senador da Thepu� .

blica, certamente vacinad.o. Dev'e, ;pórtanto, saber o que faz. E (»

.que 'fez, conforme conf,essa ria sua pro'pria missiva, foi a de aco�,
, .

·modar-s·e aos fatos, sen'l nenhuma reação.
O ,exemplo cOI? �ue repelimo.s a pecha de acornodaticios, con·'

tra nós lançada. pelo jornal do seu partiâo, redoira de evidência'

depois disso!

Quanto a.os arg'umentos com que S.S .. se eximiu do pedido de'

.exlon�raçãJo, seriam ponder.osos se lem.brados �por ou�rem, qU6;"
não o interessado. ',Cr,e10 que os usaria o .sr. Governador do E�ta-'
d,o, se houvesse pedido de dispensa.

'

Estou em qll:B, se o pedido..;
fÔ,sse formulado, deveria MW desatendido.

Negav,a-lhe, ,entre'tanto, a aoomoda:çãô do "que me demitis·'

sem, ·se quisessem". À vista dos dislprimores da sua entrevista,.

�.S. deveria ;perceber que., teria os condições de um car·go de"

imediata confiança, restando-lhe, po.r isso. dele se .exonerar e e-,
...

xigir outro correspondenlte, de diretor efetivo, a que tinha direi--

to liquid'o e certo. Fora disso, tud.o era acomoilaçãol
,Mas, ces.sada a eousa, desapareceu Os efeitos. Ratifioada 3"'

entrevista, nada fdto ...
•

Devo, finalmênte, informar que não estou aqui a ditar nor

mas a ninguemç e muito menos ao ilustrad·Q Diretor da consu14 '

. ttoria Ju.ridica do' Estado.
... \

Tudo isso veio à baila por nos acusarem de acornodaticiOs.

E não é do nosso hábiLo fazer po's·e com .penas de pavão. ,�.

�----_'\ _ .._�-�-------
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